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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 ، وغفر له ولشيخنا، وللحاضرين:-تعالى رحمه هللا-قال اإلمام عبد الغني المقدسي 
 العدة :باب

مر بمن لم، ، وكمان مممن شم د بمدرا ، ، وهمو ممن بنمي عماسملمية أن ما كانمت تحمت سمعد بمن خولمةعن سبيعة األ
وهممي حاممم  لممم تنشممب أن وضممعت حمل مما بعممد وفاتممه، فلممما تعلممت مممن نفاسمم ا  ،تمموفي عن مما فممي حجممة الممودا ف

متجملمة  اكأر  يل ام: ا ل فقال -عبد الدار رج  من بني-سناب  أبن بعكك ب، فدخ  علي ا أبو التجملت للخطا
 : فلمما قمال لمي  لمكسمبيعةتمر عليك أربعمة أشم ر وعشمر، قالمت بنكاح حتى  وهللا ما أنت   ؟لنكاحللعلك ترجين 

 فسألته عن  لمك، فأفتماني بمأني قمد -صلى هللا عليه وسلم-جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول هللا 
تتمزو  حمين وضمعت، وال أرى بأسا  أن  :إن بدا لي، قال ابن ش اب جكللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوي

ن كان في دم ا  غير أنه ال يقرب ا زوج ا حتى تط ر. وا 
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوول،، ببيبوا محمود وعلوى ولو، وصوحب، أ معوين، أموا 

 بعد:
 :-رحم، هللا تعالى-لمؤلف فيقول ا

 باب: العدة
العدة: مدة التربص واالبتظار، والمتووفى عباوا المطلقوة بعود الودخول، أموا مون طلقود وبول الودخول لوي  علياوا مون 

ممم  نَّ عووودة، تبقوووى المطلقوووة بعووود الووودخول، والمتووووفى عباوووا مطلقوووا  سووووا   وووان........   }َواْلُمَطلََّقممماُت َيَتَربَّْصمممَن ب َأنُفس 
مم  نَّ  [( سووورة البقوورة228)] مما َيَتَربَّْصممَن ب َأنُفس  ممنُكْم َوَيممَ ُروَن َأْزَواج  يَن ُيَتَوفَّممْوَن م  فالعوودة موودة  [( سووورة البقوورة232)] }َوالَّمم  

 التربص، واإلحداد ودر زائد على مسألة العدة بالبسبة للمتوفى عباا.
سوعد بون خولوة الو    ن بني عامر بمن لم، ""عن سبيعة األسليمة أن ا كانت تحت سعد بن خولة، وهو ميقول: 

"وكمان مممن شم د بم ة  ماد أن -صلى هللا علي، وسلم-تقدم في حديث سعد بن أبي وواص يرثي ل، رسول هللا 
....... بم ة، وأما سعد بن أبي وواص الو   خشوي أن يموود بم وة، فطمأبو، بدرا ، فتوفي عن ا في حجة الودا "

يعبي تعيش بعد ه ه السوبة، وخلوف طوويال   موا سومعبا سوابقا   )ولعلك أن تخلف(() -علي، الصالة والسالم-الببي 
فالمطلقوة الحامول، المتووفى  "فتوفي عن ا في حجة الودا  وهي حامم ، فلمم تلبمن أن وضمعت حمل ما بعمد وفاتمه"



حوداد أو عباا الحامل تبتاي عدتاا بوضع الحمل، ولو بلحظة؟ بعم ولو بلحظة، طيب ه ه ابتاد عودتاا يلزماوا  
 ما يلزماا  حداد؟ يعبي هل اإلحداد وا ب مستقل أو تابع للعدة؟ يعبي يلزماا  حداد ولو خر د من العدة؟ هاه؟

 .......طالب:
مرتبط بالعدة......، فعبدبا المتوفى عباا تبتظر أربعة أشار وعشر  ما سيأتي،..... ه ا عوام فوي  ول مون تووفي 

وهو أيضا  عوام  [( سورة الطالق2)] َوُأْواَلُت اأْلَْحَمال  َأَجُلُ نَّ َأن َيَضْعَن َحْمَلُ نَّ }عباا زو اا حامال   ابد أو حائال  
 في المطلقاد والمتوفى عبان.........

 .- ن شا  هللا-يفعل لان، يأتي مباسبة لل مع بين األمرين، أو في أثبا  ه ا الحديث 
 .......طالب:

ت، بيوم احتمال، بعد وفات، بشار، أسبوع احتمال، المام أباا بعد وفات، ووبل أو بعد وفات، بساعة احتمال، بعد وفا
 }َوُأْواَلُت اأْلَْحَمال  َأَجُلُ نَّ َأن َيَضْعَن َحْمَلُ نَّ مضي أربعة أشار وعشرة أيام، فالوصف ال   علق ب، ابتاا  العودة 

 .[( سورة الطالق2)]
الوو   دعوواك أن تتصوول فووي هوو ا الوووود؟ وووال: أبووا حصوول مبووي  والبصووف موون الليوول يسووأل، طيووب مووا............. 

ال ما  طالق والزو ة في الطلق، يم ن ما تبتظر الف ر، تخرج من العدة يصير لي  ل، علياا سلطان، هل ووع وا 
ال ما ل، و ،؟  ووع؟ يعبي تبتاي العدة بوضع الحمل ولو بعد ربع ساعة، يعبي ل، و ، يسأل في ه ا الوود وا 

تعلد يعبوي مودة البفوا  فرمود مون بفاسواا  لبن أن وضعت حمل ا بعد وفاته، فلما تعلت من نفاس ا""لم تيقول: 
 ."تجملت للخطاب"

 .......طالب:
ال ال يعبووي فووي تقوودير البووا ، اموورأة خر وود موون بفاسوواا أربعووين يوووم بعوود الوضووع وت ملوود للخطوواب، وفووي الواوووع؟ 

رجم  ممن بنمي - فدخ  علي ا أبو السمناب  بمن بعكمك"دتاا تأخرد، يعبي لما ولدد ت ملد وش المابع؟ ابتاد ع
 أبوو، يراهووا اسووتع لدا ألبوو، الوو   يفاووم موون ح ووم هوو ه المسووألة أن  فقممال ل مما: ممما لممي أراك متجملممة؟" -عبممد الممدار

أو تُور ين، ضوبط باو ا  "مما لمي أراك متجملمة لعلمك تمرجين النكماح؟"المتوفى عباا تم ث أربعة أشار وعشرة أيوام 
  يش لون؟ وه ا، بعم؟

 .......طالب:
 يش أوول أبا؟ ما ا ولد أبا؟ ضبطد با ا وه ا، ما بأتي لل ر للطبواعين وبورد بو، علوى..، توري موا يصول ، علوى 

أوسوم حتووى يمور عليوك أربعوة أشووار  بنماح"" "فلعلمك تمرجين النكمماح وهللا مما أنممت   ول حوال الضوبط صوحي  تنوور ين 
 ؟وعشر، يلزم،  فارة أو ما يلزم،  فارة؟ بعم

 .......طالب:
يعبووي ببووا  علووى ملبووة ظبوو،، والوو   يحلووف علووى ملبووة ظبوو، ال يلزموو،  فووارة، األح ووام  بنمماح"" "وهللا ممما أنممت  لمووا ا؟ 

مببيووة علووى ملبووة الظوون  الوو   أوسووم الوو   وا  فووي باووار رمضووان وووال: وهللا مووا بووين البتياووا، عبووده مسوو  شووامل 
على ظب، أب، ال يو د أفقر مب،، يعبي أبود لوو تودخل علوى أسورة لبيود المديبة أب، ما يو د أفقر مب،؟ لكن يغلب 

ت وود مووا عبوودهم فوورش وال م يفوواد وال ثال ووة وال  وو ا وال  وو ا......... أبوو، مووا فووي  وودة أفقوور مووبام، لكوون يم وون فووي 



بيوود ثووابي مووا عبوودهم ثال ووة وال فوورش وال م يووف وال شووي  وعلوويام ديووون، أبوود وش اللووي فيووك؟ أيامووا أفقوور؟ أبوود 
على ملبة ظبك ما يلزمك شي ، ول ا ال   وا  في باار رمضان وال: وهللا ما بين البتياا أهل بيد أفقر حلفد 

 مبا، ما............ من دليل.
مما َيَتَربَّْصممَن  "وهللا ممما أنممت  بنمماح" حتممى تمممر عليممك أربعممة أشمم ر وعشممر" ممنُكْم َوَيممَ ُروَن َأْزَواج  يَن ُيَتَوفَّممْوَن م  }َوالَّمم  

مم    هوو ه عوودة المتوووفى عباووا هوو ا األصوول فياووا، والمووراد بوو لك ميوور  [( سووورة البقوورة232)] نَّ َأْرَبَعممَة َأْشممُ رع َوَعْشممر ا ب َأنُفس 
ن  ووان  [( سووورة الطووالق2)] }َوُأْواَلُت اأْلَْحَمممال  َأَجُلُ ممنَّ َأن َيَضممْعَن َحْمَلُ ممنَّ الحاموول، وأمووا بالبسووبة للحاموول فعوودتاا،  وا 

متوووفى عباووا  ال أن حووديث البوواب يوودخل المتوووفى عباووا دخوووال  مبصوصووا  عليوو، فووي العموووم، عامووا  فووي المطلقووة وال
بعم   ا و د  ش ال ال بد من السوؤال، موا والود  "قالت سبيعة: فلما قال لي  لك جمعت علي ثيابي حين أمسيت"

"فلمما قمال لمي  لمك ، ه ا صحابي ودليل، من القرون، تسأل، لعل في المسألة موا يعوارا الودليل مموا لوم يطلوع عليو
"فأتيمت رسمول ما راحد في الباار، لما ا؟ ألن المسا  أسوتر للبسوا  مون الباوار  جمعت علي ثيابي حين أمسيت"

يعبووي فوور وضووع  فسمألته عممن  لممك فأفتماني بممأني قممد حللمت حممين وضممعت حملمي" -صملى هللا عليممه وسمملم-هللا 
ن يقرأ ه ا الحوديث مون وائول يقوول: اسوتع لد، يم ون فم "وأمرني بالتزويج إن بدا لي"الحمل، وود وضع الحمل 

  باا يوم واحد وأربعين ت ملد للخطاب استع لد، ومن وائل يقول: تأخردا ألن لاا أن تت مل فور والدتاا.
ن كانممت فممي دم مما غيممر أنممه ال يقرب مما زوج مما حتممى  "قممال ابممن شمم اب: وال أرى بأسمما  أن تتممزو  حممين وضممعت وا 

ال ميور صوحي ؟ صوحي ، يعقود ه ا معروف من أدل تط ر" ة أخري، ول ا العقد علوى الحوائا والبفسوا  صوحي  وا 
علووى الموورأة وهووي حووائا،  ثيوور مووا يووأتي السووؤال عوون هوو ا، يستشوو ل، يسوومعون عوون طووالق الحووائا فيظبووون أن 

يعقود العقد على الحائا في، ما في،، ال ما في شي ، وهبا البفسا  لو  ان في يوم الوالدة وهي بالمستشفى يم ن 
علياووا وش المووابع؟ فووي اليوووم األول موون الوووالدة يعقوود علياووا، والعقوود صووحي ا ألباووا ابتاوود عالئقاووا بووالزوج األول 

 المتوفي.
ن كانت في دم ما"  -عليو، الصوالة والسوالم-ألن الببوي  "قال ابن ش اب: وال أرى بأسا  أن تتزو  حين وضعت وا 

ضعد الحمل، ووضع الحمل ي ون بابفصال ما تبين في، خلق يقول: ود أوتاها بأباا حللد، حلد للخطاب حين و 
اإلبسان، وأح ام األم تتعلق بموا فيو، خلوق اإلبسوان ولوو  وان خفيوا ، وأح وام الطفول مون التغسويل والتكفوين والصوالة 
علي، معلقة بإيش؟ ببفخ الروح، طيب ه ه حملت، فطلقد في الشار الرابع أو في الشار الثالث، طلقد في الشار 

الووث موون الحموول، فعلووى هوو ا يبقووى علووى الوووالدة الطبيعيووة سووتة أشووار اسووتع لد، بعوود شووارين تبووين الخلووق وملووب الث
ال موا تخورج؟ أو يقوال: هو ه تعامول ببقويا وصودها ألباوا  على ظباا أب، تبوين الخلوق فأسوقطت،، تخورج مون العودة وا 

دق علياا أباا وضعد الحمل؟ يعبوي استع لد؟ بعم؟ بفعلاا يعبي بفعلاا استع لد، ولو أسقطد في،.....؟ ويص
مووا فووي أح ووام يعاموول فياووا الم لووف ببقوويا وصووده؟ هووي اسووتع لد، وموون تع وول شوويئا  وبوول أوابوو، عووووب بحرمابوو،، 
ال تبتظور حتوى تمضوي العودة المعتوادة  واعدة عبد أهل العلم، تت مل للخطاب في اليوم ال   أسقطد في، الحمول وا 

اووا بالحرمووان؟ واالعتووداد والعوودة ومووا يتبعاووا موون  حووداد الووزوج لوو، بصوويب، معاملووة لاووا ببقوويا وصوودها؟ ومعاوبووة ل
ف وباووا تسووعى إلسووقاا حووق الغيوور مووا تملووك، فالوو   يظاوور لووي اقن أباووا تعاموول ببقوويا وصوودها، ....... الحموول 

ن يوربط المعتاد، ت ل   لى الحمل المعتاد، على أن اإلسوقاا ي يوزه أهول العلوم وبول األربعوين بودوا  مبواح، وال بود أ



ألب،  ثر في ه ه األيام بعد أن  ثورد المشواكل،  إل ااا أمر يحتاج  لى مزيد عبايةاوأمر اإلسقاا وابالحا ة، 
ألن الحمول ال  اوما  ان م وزا  عبد أهل العلوم فوي السوابق ال بود أن يحتواا فيو، اقنفال بد أن يولى عباية فائقة، 

البفوو ، فوال بود  افالحمول خوف وزن ال ريموة عبود بعوا ضوعشك أب، يحد من ابتشوار ال ريموة، فوإ ا سوال أمور 
يعبووي   ا خوورج  ؟أن يحتوواا لاوو ا األموور، طيووب حملوود بتوووأم اثبووين ي فووي خووروج األول أو ال بوود موون خووروج الثووابي

 ؟بعم ؟وضعد :األول ما يقال
 ......طالب:

بتوووأم ويعقوود علياووا بووين د والبفووا  موون أيوون؟ موون أولاووا، أول البفووا  موون أولاووا فعلووى هوو ا يتصووور أن اموورأة حملوو
اوووا  لوووى أن يطوووي  الثوووابي، بعوووم المسوووائل فياوووا بعووود لكب ل يوووتم العقووود علياوووا، تت مووول للخطووواباالثبووين، وضوووعد األو 

 ؟ما هي بمستحيلة، بعم متووعة يعبي
 ......طالب:

 ؟بعم ؟ااهل للثابي أن يقرباا وبل أن تطار من بفاس ؟يم ن أن يختلط البسب برا ة الرحم، لكن هل يتصور أب،
 ......طالب:
  يف؟
 ......طالب:

 .أيوه
 ......طالب:

لكن اقن وضعد األول وأح ام البفا  مرتبطة باألول، ويصدق علياا أباا وضعد حمل، ال   علق ب، الخروج 
 هاه؟ولن يقرباا،  ،من العدة هبا، بعم

 ......طالب:
والحموول مصوودر مضوواف يفيوود  [( سووورة الطووالق6)] ُ ممنَّ }َحتَّممى َيَضممْعَن َحْملَ  مووا دام الثووابي مو ووود حاموول ؟وهووي تبقووى

 باا، لكن البفا  معلق بوضع األول.العموم، ال شك أن االحتياا أن تبتاي من وضع  ميع ما في بط
 " ن بودا لوي" :ألن لو لم تقول "وال أرى بأسا   :قال ابن ش اب" اا لييعبي و ل األمر  "إن بدا لي "وأمرني بالتزويج

: أو بقوول ؟وا ب أو مستحب لي" ليسد مو ودة "وأمربي بالتزويج"بدا "يعبي افترا  ن  ؟ج ح م،فاألمر بالتزوي
 ؟رظفير ع  لى ح م، وبل الحأمر بعد حظر 

 اورأ الحديث الثابي.
إنما أصنع ه ا  :وقالت ،فدعت بصفرة فمسحته ب راعي اة حميم ألم حبيبتوفي  :وعن زينب بنت أم سلمة قالت

ال يح  المرأة ت،من بماهلل واليموم ارخمر أن تحمد فموق ))يقول:  -صلى هللا عليه وسلم- ألني سمعت رسول هللا
 .((ن إال على زو  أربعة أش ر وعشرا  ثال

 القرابة. :الحميم



إال علمى زو   ال تحد امرأة علمى ميمت فموق ثمالن))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-وعن أم عطية أن رسول هللا 
نبم ة ممن  حتحم  وال تممس طيبما  إال إ ا ط مرتوال ت بمصبوغا  إال ثوب عصمبس ثوبا  ، وال تلأربعة أش ر وعشرا  

 ثياب من اليمن في ا بياض وسواد. :بالعص ((أو أظفار سطق
 :-رحم، هللا تعالى-يقول المؤلف 

هول يلوزم مون هو ا  ؟حميم وريب، القريب مطلقوا  أو فوي هو ا الحوديث "سلمة قالت: توفي حميم أموعن زينب بنت "
ألم حبيبمة فمدعت " توفي حميم المراد ب، وريباواالمقصود من ل، أثر في البف ،  ؟ن ي ون وريب أو صديق محبأ

لتبووين للبووا  أباووا ميوور محوودة، فووإ ا خشووي  ؟ لووئال يظوون باووا أباووا محوودةابصووفرة، لمووا ا "بصممفرة فسمممحت بمم راعي ا
  ا  ووان صووائما   صووبع، بعووا السوولفامووة، وموون هوو ا مووا ياإلبسووان أن يووتام بشووي  عموول عمووال  يبفووي عبوو، هوو ه الت

طراف، ما يدل على أب، أكل على أ للبا  أب، لي  بصائم، بل ود يبدوليظار  ظارد أماراد الصوم علي، ادهناو 
 ان المغورب مون يووم االثبوين موثال  حمول سوابا  وبول أوعلى شفتي،، وه ا من  خفا  العبوادة، وبالمقابول لوو أن  ب وريبا  

موا صوام، هوو و اوز القاووة، و  ،ووضع التمر والموا  ،وفل الصماا ،ودخل المس د ،  والقاوة يسا  في، التمر والما
الو ؟ مثل ه ا يببغي ما وكل حتى يؤ ن بعد وش اللي يمبع ون األكل في المس د  ائز،  :يقول يو م  ؟موا يببغوي ا 

بيا يصويباا أو امورأة مون  ابود ه رتو، لود)) :-حوديث عمور-ي م بال شك، ول ا  وا  فوي الحوديث  ؟بعم ؟أو ما ي م
الو الا وورة مون أ وول الودبيا فياووا شووي   بعووم ((يتزو اوا فا رتوو،  لوى مووا هووا ر  ليو، موا فياووا شووي ،  ؟موا فياووا شووي  ا 

ه رة من أ ل الزو ة ما فياا شي ، بحث عن زو ة في بلد ما و د وها ر  لى بلد وخر ليتزوج موا فياوا شوي ، 
مووون  ؟يوووشأبووو، هوووا ر موون أ ووول  أظاوور  ......الحوووديث درو ألن مووون هوووا ر وهووو سوووبب و  امسووواق الووو م هبوواسوويقد 

ال فاألصل ما يسوتحق ،مف ُ  ......،أ ل هو ا األصول أبو، أكول   م، هو ا الو   أكول فوي المسو د موع أ ان المغورب وا 
لكوون  وبوو، يظاوور للبووا  موون خووالل عملوو، أبوو، يتقوورب  لووى هللا، وأبوو، صووائم، مبوواح، و وبوو، ابتظوور  لووى اقن مبوواح، 

فيو م مون هو ه الحيثيوة، وهو ا  ا فوالن، هو ا يظاور للبوا  أبو، صوائمتفضل يو :من دخل وال ل اب ويبظر  لى األبو 
 .ع   ما  ان يفعل، خيار األمة وسلفاا من  خفا  العبادة

-إنما صنعت ه ا ألني سمعت رسمول هللا  :فقالت" محدة، وأرادد أن تظار ه ه السوبة ه ه خشية أن تتام بأباا
ل ووو "((ال يح  المرأة تم،من بماهلل واليموم ارخمر أن تحمد علمى ميمت فموق ثمالن)) :تقول -صلى هللا عليه وسلم
أبوا أسوتمر صوائما ، صوائم  :ألن بعا البا  ود يقول مراد وبل الحضور لصالة عيد الفطرامثل ه ا في أكل الت

ستمر  لى أن أصولي وال أخرج  ال  لى صالة العيد، أبا ا ،ثالثين يوم و ال  ليلة العيد في المس د تبع االعتكاف
 بقول: ال، ال بد أن تظار خالف ما  بد علي، ألن ه ا يوم يحرم صيام،.العيد، 
شوك أن موود القريوب، موود  ال ((ال يح  المرأة ت،من باهلل واليوم ارخر أن تحد على ميمت فموق ثمالن)) :يقول

المصوويبة، فيب مووع علووى  بعووا البووا  مثوول هوو هالصووديق، مووود الحموويم، هوو ا لوو، أثوور فووي الووبف ، وووود ال يطيووق 
ال يحل المرأة تؤمن ))  وزويترك بعا األمور المباحة ه ا بوع من اإلحداد، لكن أكثر من ثالثة أيام ال ي ،بفس،

ال يحوول البتووة وال يوووم  ؟طيووب يحوول للر وول أو ال يحوولالموورأة  ((بوواهلل واليوووم اقخوور أن تحوود علووى ميوود فوووق ثووالث
الو ي وز، تسمعون أبتم   ا ماد زعيم حد ما تي وز أبدا ، ال  ؟للر ل، يحل للدول تب   األعالم ماد أحد ب سوا  ا 

 لحداد لمدة   ا، بعم ال ي وز ه ا.وأعلبوا ا ،األعالم



 بعم؟ ((ال يحل))
 .......طالب:

ما هو من شأن الر ال، وعلوى الوزوج خاصوة، لكون لموا  وان بعوا األموور يصوعب اإلحداد من شأن البسا   :أوال  
 مرأة أن تحد على الميد ثالث فأول.ان مباا، أبي  للابف اك اإلبس

والمراد باإلحداد امتباع المرأة المتوفى عباا من الزيبة،  "قرابةالحميم ال قال: ((زو  أربعة أش ر وعشرا   ىإال عل))
 ال علوى زوج )) ، هو ه المحودة، فتمتبوع عون هو ا  لو،من لبوا  وطيوب وبحوهموا، و ول موا  وان مون دواعوي ال مواع

يقو، وبفوخ الوروح فيو، فوي ألن الوالود يتكامول تخل ه المدة لتعلم بورا ة رحماوا بيقويناوالتحديد لا  ((عة أشار وعشرا  أرب
 ه ه المدة، بعم.

ال تحود بفوي  "((ال تحمد اممرأة)) :قمال -صلى هللا عليمه وسملم-أن رسول هللا  -رضي هللا عن ا-وعن أم عطية "
الو   ال تحوودد، مثلوو، :تضووعيف اقخوور، ولوو ا لووو فووك ويوول ؟مووا الوو   بصووب،تحوود باووي،  يووش؟ ال  (ال)، وباووي؟ بفووي ا 

ْد   .مثل، [( سورة المائدة42)] }َمن َيْرَتدَّ  وفي الموضع اقخر ،في موضع [( سورة البقرة212)] }َوَمن َيْرَتد 
))علمى ميمت  دةامرأة ب ورة فوي سوياق الباوي أو البفوي فوتعم  ول امورأة،  بيورة صوغيرة، وريبوة بعيو ((امرأة على ميد))

ا ألن فيو، حداد ال تلب  ثوبوا  مصووما  فالمحدة التي ي ب علياا اإل ((إال على زو  أربعة أش ر وعشرا   فوق ثالن
 وبو، مخططوا   يعبي مخططة، والعادة أن المخطط ثوب زيبوة، لكون اسوتثبي هو ا ألبو، موع زيبة، فياا بياا وسواد
فالم وواييج  ،، وهووي ممبوعووة موون اسووتعمال أدواد الت ميوولألن الكحوول ي موول ((وال تحتحمم )) لووي  موون لبووا  الزيبووة

بأبواعاا ممبوعة من وبل المحدة، ال ي وز لاا أن تستعمل شيئا  من  لك، فاي ممبوعة من أن تتصرف في بدباا 
مبعد مون و  ..، فإ ا مبعد من الكحلألب، يدعو ((وال تحتح  وال تمس طيبا  )) يرمب البا  فياا وال في ثياباا ما

 ألب، يدعو  لى ب احاا ويرمب فياا. ئن تمبع من الطيب من باب أولىاالمصبومة فل الثياب
ب وورة فووي سووياق الباووي، وال تموو  بفووي علووى  وول حووال هووي شوويئا   ،شوويئا  وال تموو  طيبووا ، وال وال شوويئا   ((وال شممي ا  ))

 ..تم  باب، ما تم  عامة، وشيئا  مغروة في العموم، هل يعبي ه ا أباا ال تلم  ال دار، ال تم  طاولة، ما
 .......طالب:
يعبووي  ((شوويئا  ال تموو  طيبووا  وال )) ؟أو موون الطيووب ممووا عطووف عليوو، موون الزيبووة ؟يووش طيووب شوويئا  موون  ؟يووششوويئا   

، فالثيوواب بووص علياووا، والكحوول بووص عليوو،، يوودخل فووي الثيوواب  وول مووا يلووب ، ويوودخل فووي العطووف يقتضووي المغووايرة
يشومل  ول موا يرموب فوي ب احاوا، فاوي ممبوعوة  ((شويئا  )) :اعو،، ثوم وولو،، والطيوب بأبو الكحل  ل موا ي مول الو و،

وترمووب فياووا  ،وتزيباوواباو ه اللفظووة، ولووو لووم تو وود هوو ه اللفظووة الوتصووربا علوى الموو  ور، وهبوواك أمووور ت موول الموورأة 
ان وعوالقسوط واألظفوار ب (( ال   ا طارد بب ة مون وسوط أو أظفوار)) كيدمير المبصوص علياا، فا ا من باب التأ

معروفووان موون أبووواع البخووور، بعووم موون أبووواع البخووور الوو   لووي  فيوو، رائحووة الطيووب، فيوو، رائحووة لكباووا ليسوود رائحووة 
فتوأتي بشوي   ،الرائحوة التوي  ابود مون أثور العوادة ..طيب، بدليل أباا ال تم  طيب،  بما في، رائحة تضيع رائحوة

الرائحوة ألباا ممبوعة من الطيب، لكن رائحة تضويع  ع من البخور في، رائحة ليسد بطيبايضيع ه ه الرائحة، بو 
 الكرياة، ه ا هو المقصود.



الطيووب، والموورأة ممبوعووة موون لبووا   وهمووا بوعووان موون أبووواع البخووور التووي لووي  فياووا رائحووة ((مممن قسممط أو أظفممار))
بويا ألبو، والمصبغة بأصباغ ت مل الثوب، ه ا محول اتفواق بوين أهول العلوم، لكون هول تلوب  األ ةالثياب المعصفر 

 :أو بقوول ؟موا ا تلوب  ؟أو تلوب  األسوود ألبو، لبوا  الحوزن  ؟أو تلب  األخضور ؟األصل وما عداه ي ون مصبوما  
مباا الثياب الموواد مختلفوة األلووان، بع يعبي المادة الخام التي تص ؟علياا أن تلب  أ  لون  ان باوي على أصل،

الموادة بفسواا التوي لوم يطورأ علياوا  ..،ومباواأصل، أخضر،  مباا ما أصل، أبيا، ومباا ما أصل، أسود، ومباا ما
،   ا  ان  تان أو ميره  ول يتبوع أصول،، فيلوب  علوى موا  وان  ان وطن مثال  فاألصل في، البياا صبغ، لكن   ا

 :بقوولهول ، لكن أحيابا  القطن األبيا  وب، أبيا أ مل من  وبو، مصوبوما ،  وز صبغ،، فال يبسجعلي، وبل ال
التفواق علوى أن المحودة لوي  لاوا وبقول ا ؟ممبووع تلوب  األبويا ؟مصبوغأو يدخل في عموم ال من صبغ،ال مابع 

لكن بعا األسود في،  مال أكثر من ميره،  ال ما صبغ بالسواد،  :ون لب  الثياب المعصفرة وال المصبومة، يقول
كن التفصيل ما لبا  الحزن لالسواد  وهللا :وأيضا    ا بظربا  لى أصل المادة الخام التفصيل ل، دور، بعم ود تقول

الو تعووورا لووو، الوووبص، صووو    علياوووا أن ت تبوووب الزيبوووة، ودور ؟أو ت تبوووب الزيبوووة : تفصووول علوووى  يفاووواال؟ بقوووول ا 
ألبو، وود تشوتر  المورأة ومواش متوره ثالثمائوة ريوال، ثوم يفصول تفصويل يصول   التفصيل أعظم من دور أصل المادةا
ألن التفصويل لو، وووع فوي  وتفصول تفصويل ال يصول   ال للعورائ امسوة ريوال، للمحدة، ووود تشوتر  ومواش متوره بخ

، وصووربا بقبوول والغوورب سوويما بعوود أن افتووتن بتقليوود الكفووار، وصووارد البوورد توورد عليبووا موون الشوورق  الت ميوول وميووره، ال
ال فاألصل أن المرأة المسلمة متميزة بلباساا، بعم بيباا وبوين  زو اوا هو ا ال يتودخل التلقين،  ل ما  ا با وبلباه، وا 

ألباوا موأمورة بالت مول لزو اوا، لكون  وباوا موع األسوف الشوديد تت مول  أحد  ال ما ورد الباي عب، بخصوصو،افي، 
هووو ا واووووع  ثيووور مووون البوووا ، زو اوووا ي لووو  عبووود البووواب سووواعة أو سووواعتين وتلوووب  للوووزوج ثووووب المطوووبخ،  ،للبوووا 

 ووا  باووا فوي مبتصووف الليول أخوو  وووود يبتظرهوا تخلووع هوو ه  يبتظرهوا تت موول لزيوارة ول فووالن وول فووالن، وا  ا  وا د
ن :  هو ا األصول، فوأوول المفواهيم، األصول أن تت مول للوزوج الثياب، تري ه ا واوع  ثير من البا ، يعبوي ابقلبود

هو ا أو  :  ن أصول األلووان األبوياالتفصيل ل، دور فوي ت ميول الثيواب وعودماا، واللوون وحوده ال ي فوي، فوال يقوال
وهللا المسوتعان،  ،ما دخول عليو، شوي  بفصول، علوى موا بريود، أو أن األسوود ثووب حوزن ال أصل، أبياثوب وطن 

 في الحديث ال   يلي،، بعم.
يما رسمول  :فقالت -صلى هللا عليه وسلم-جاءت امرأة إلى رسول هللا  :قالت -رضي هللا عن ا-عن أم سلمة و 

 ((ال)) :-صلى هللا عليمه وسملم-فقال رسول هللا  ؟كحل اأفن توفي عن ا زوج ا وقد اشتحت عين اهللا إن ابنتي 
إنما هي أربعة أش ر وعشر، وقد كانت أحمداحن فمي الجاهليمة )) :ثم قال ((ال)) :مرتين أو ثالثة، ك   لك يقول
ولبسمت شمر حفشما  كانمت الممرأة إ ا تموفي عن ما زوج ما دخلمت  :فقالمت زينمب ((ترمي بالبعرة علمى رأس الحمول

، فقلما به فتفتض -حمار أو شاة أو طير-مس طيبا  وال شي ا  حتى تمر ب ا سنة، ثم ت،تى بدابة ولم تثياب ا، 
 .بشيء إال مات، ثم تخر  فتعطى بعرة فترمي ب ا، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيرهتفتض 
 به جسدها. تدلك :تفتضالبيت الصغير، و  :الحفش

 :-رحم، هللا تعالى-يقول المؤلف 



فقالمت: يما رسمول هللا إن ابنتمي تموفي عن ما زوج ما، وقمد  -صلى هللا عليه وسلم-أة إلى رسول هللا جاءت امر "
اشممتحت عين ممما " : العووين هووي الفاعوول رفعباهوواالفاعوول هووي عيباووا، وا  ا ولبووا :اووا،   ا ولبوواأو عيبُ  "اهممااشممتحت عينَ 
ولووو  ووان  ،بووة تمبووع مبوو، المحوودةلكبوو، عووالج متضوومن لزيبووة، فمووا تضوومن الزي االمسووألة مسووألة عووالج ؟"أفنكحل مما

وهوي محودة، وا  ا احتا ود الخوروج  لوى  ال أثور لو، فوي التوزين، يطلوب عوالج ال بوأ  تعوالج عال ا ، فتعوالج بعوالج
ال  ؟تخورج للوظيفوة ؟تخورج للتودري  ؟ألب، حا ة، لكن هل تخورج للدارسوة ج تخرج متسترة تفلة، تخرج للعالجالعال

ة،   ا  وان ال    ا ها فيو، بعوي زو اوا، ال ي ووز لاوا أن تخورج، أموا العوالج ضورور ألباا مأمورة بالبقا  في بيتاا 
ال توودري  و يو، تخوورج بقودر الحا وة، لكوون دراسوة حوائ اووا األصولية مموا تضووطر  ل ال يو ود عبودها موون يقضوي الو ا   ا 

 الصحيحة الصريحة.ما يعارا ب، مثل البصوص وظيفة 
 :للتأكيود، لتأكيود األمور  ول  لوك يقوول ا  ال، مورتين أو ثالثو ،ال "((ال)) :-صملى هللا عليمه وسملم-فقال رسول هللا "

هبوواك أمووور ممبوعووة مباووا، ومؤ وود الباووي عباووا، وهبوواك أمووور يفعلاووا العوووام ا تاووادا  مووبام ال تطلووع علووى  ((ال))
ال تبظووور  لوووى القمووور، ال تبظووور  لوووى الشوووم ،  ووول هووو ا مووون ال موووا أدر   يوووش؟  ، لوووى السوووط ووووى الحووووش، ال تر 

 لووى ب احاووا،  ن  وول مووا يرمووب الر ووال فياووا، ومووا يوودعواوواداد العوووام التووي ال أصوول لاووا، بعووم هووي ممبوعووة مووا ت
ومأمورة بالم ث والبقا  في بيتاا، وممبوعة من لب  ما بص علي،، وال تتطيوب وال تكحول، وال تختضوب،  ول هو ا 

 .ألب، يدخل في مبع التزين
أربعة أشار وعشر يعبي ما فياا أكثر من ه ا،  "((بعة أش ر وعشرا  إنما هي أر )) :ثم قال ((ال)) :ك   لك يقول"

يصوعب عليوك االمتبواع لمودة أربعوة  ا الوزوج عشورين ثالثوين أربعوين سوبةمع هو  ليال، يعبي مدة يسيرة  دا ، م ثد  
بقودر موا م ثود عبوده، م ثود فوي البيود ام ثوي موا ويول: أشوار وعشور ليوال،  بموا هوي أربعوة  ؟!أشار وعشور ليوال

وقمد كانمت أحمداحن فمي الجاهليمة )) أربعوة أشوار وعشورا   ،بد ه ا الزوج أربعوين سوبة حود  عليو، أربعوين سوبة، الع
 سووبة ؟خفووف  لووى ثلووث الموودة، وووود  ابوود الموودة  وومو يعبووي تم ووث حوووال   ووامال ،  ((ترمممي البعممرة علممى رأس الحممول

 .را  ثم بسخد بأربعة أشار وعشبعم سبة،  [( سورة البقرة222)] }مََّتاع ا 
يرة موا يعبوي بيتوا  صوغيرا  شوعثا ، عبوارة عون مرفوة صوغ "كانت الممرأة إ ا تموفي زوج ما دخلمت حفشما   :فقالت زينب"

لتعلن للبوا  أباوا فاروود أحوب البوا   ر أيضا  مظلم، ت ل  في ه ا البيداوال البو  فياا شي  من مظاهر ال مال
بة العظيمووة،  ابوود الموورأة   ا توووفي عباووا زو اووا دخلوود  لياووا، وأووورب البووا   لووى ولباووا، وأباووا مصووابة باوو ه المصووي

وال شويئا  حتوى تمور علياوا سوبة  املوة، ثوم توؤتى  ،الباليوة، ولوم تمو  طيبوا   سومالحفشا  ولبسد شر ثياباا، تلب  األ
تووووالى علياوووا ، ال تمووو  طيوووب وال شوووي  وال موووا  وال تغتسووول وال تتبظوووف أبووودا ، تتوووراكم علياوووا األوسوووا ، وت..بدابوووة
حتمى تممر "ة، تكوون مبتبوة يوالحيا من مير أن تم  شي ، يعبي رائحتاا موا ا تصوير؟ فوي مايوة الكراه ادالدور 

المام دابة مما يدب على و ، األرا، واألصل فياوا  ول  "-أو طير شاةأو حمار -علي ا سنة، ثم ت،تى بدابة 
موا هوو أعوم، بدابوة موا هو ه  ما يدب على و ، األرا حتى من ببي ودم، لكن العرف خصواا بو واد األربوع، وهبوا

من َدآبَّمةع ف مي اأَلْرض  َواَل اقيوة  ؟لموا ا ؟، الطيور يودخل فوي الدابوة أو ال يودخل؟ حمار أو طير أو شواةالدابة }َوَمما م 
وهبوا فسورد  ؟الدابوة:  ن ه ا من عطف الخاص على العام ويدخل الطائر في هل بقول [( سورة األبعام38)] َطا  رع 



يوة تشومل  ول موا يودب علوى و و، عبوي مموا فسورد بو، الدابوة الطيور، فواإلطالق العوام الحقيقوة العرفالدابة بوالطير، ي
 األرا.

يعبوي تودلك  "بمهتفمتض ف" معطوفواد عليو، الحمار بودل بعوا، أو طيور أو شواة "-أو طيرو شاة أحمار -بدابة "
يعبووي موون  "بشمميء إال مممات تفممتض مممابممه، فقلتفممتض ف" مووواطن التووي فياووا الووروائ  الكرياووةسوويما ال بوو،  سوودها ال

ة مبتبوة دويبوال راثيم والروائ  الكرياة، واألوسا  المتراكمة، يعبي الرائحة الكرياة لاا دور في مثل ه ا، الضوربان 
 يوف؟ تودخل فوي  ؟موا ا تصوبع  لوى شوي  تأكلو، -يوان ر ه ا في  تب الح ُ - الرائحة  دا    ا احتا د  لى شي 

، ال شووك أن مثوول هوو ه األمووور ه الرائحووة فيمووود، هوو ا   وور فووي  تووب الحيوووانرويوو ، فتطلووق هوو  حووره علووى وفاهووا 
 مؤ ية.
وتكوريم  ،أبود شووف يسور اإلسوالم وهلل الحمود، وسوماحة اإلسوالم "ما تفتض بشميء إال ممات، ثمم تخمر "فقليقول: 

ل مون وفوا  المورأة ووفا  اإلسالم من وبل المرأة للر ل، والع   أيضا  الر ل عليو، أن يفوي، لكون هو ،اإلسالم للمرأة
يعبوي ت لو  طوول  ،هو ا لوي  بوالزم، موا يلوزم ؟أو مون وفوا  الوزوج أن ال يتوزوج بعودها ؟لزو اا أن ال تتوزوج بعوده

مما "فقل ،بل هي مأمورة بالزواج، والزوج مأمور بالزواجال يأتي ب، شرع، ه ا  ،عمرها ال تتزوج من باب الوفا ، ال
أو موا أشوب،  لوك  ، روث البعيور أو الحموار أو شواةالوروث :البعورة "رةتفتض بشيء إال مات، ثم تخمر  فتعطمى بعم

، وال هووي البعوورة علووى  وول حووال، هوو ا الوو   أراد أن يغوويا معوون بوون زائوودة، ومعوون هوو ا ال يسووتطيع أحوود أن يغيضوو،
  : يا معنفقال عرابيلعظم حلم،،  ا ه  لك األ يستطيع أحد أن يستثيره

 ج    أبوووووووووووك بعووووووووووورة فوووووووووووي  سووووووووووود  وووووووووووبش  

  اك الكووووووووووووووووووبش يمشووووووووووووووووووويموووووووووووووووووودالة و  
 
 ج

 ويعطي،. ثالث ورابع،  ل من أحتاج شي   ا  ي م،أعطاه  ائزة، أعطاه هدية، و ا ه أخر و 
دة، موليعورف البوا  أباوا أباود ال  ه  شارة  لى أباا خر ود مون العودةاتأخ  ه ه البعرة وترمي باا، وه "فترمي ب ا"

ترا وع  "ثم تراجع بعد مما شماءت ممن طيمب أو غيمره" اواا م ثت، ال يعدل ه ه البعرة بالبسبة لحق زو اا عليوأن م
 ..، ابتاد من اإلحداد.ةعدمن الخالص ابتاد 


